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   Obec Štiavnik na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky 

a podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3, písm. i) zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a podľa zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní sluţieb na 

trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní a znení 

neskorších predpisov vydáva  

 

 

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÅZNÉ NARIADENIE 
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o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní sluţieb  
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Čl. 1 

 

Úvodné ustanovenie  
 

1. Všeobecne záväzné nariadenia o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní sluţieb na 

trhových miestach v obci Štiavnik (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky predaja výrobkov 

a poskytovaní sluţieb na trhových miestach v obci Štiavnik,  povinnosti fyzických osôb 

a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní sluţieb na trhových miestach 

a oprávnenie orgánov dozoru  pri kontrole dodrţiavania tohto nariadenia. 
 

Čl. 2 

 

Základné pojmy  

 

1. Na účely tohto VZN sa rozumie  

a) trhovým miestom – trhovisko, trţnica, príleţitostný trh a ambulantný predaj , 

b) trhoviskom nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený 

predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb, 

c) tržnicou kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie 

sluţieb v prevádzkarniach a na prenosných predajných zariadeniach, 

d) príležitostným trhom predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb na priestranstve dočasne 

určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a predaj vlastných 

pouţitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom 

mnoţstve občanmi medzi sebou, 

e) ambulantným predajom – predaj v stánkoch sa dočasným stanovišťom, predaj na 

prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na 

verejnom priestranstve pred prevádzkarňou,  za stánok s dočasným stanovišťom a za 

prenosné zariadenie sa nepovaţuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyţaduje 

stavebné povolenie podľa osobitného predpisu. 

 

2. Za trhové miesto sa na účely tohto nariadenia povaţuje aj priestranstvo alebo nebytový priestor, 

ktorý nie je prevádzkarňou, ale fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, 

ho prenajme na ambulantný predaj. 

 

 

Čl. 3 

 

Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovania služieb  

 

1. Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb na území 

obce Štiavnik vydáva na základe ţiadosti obec Štiavnik. 

 

 

2. Ţiadosť o zriadenie trhového miesta musí okrem údajov o ţiadateľovi obsahovať: 

 

a) druh trhového miesta, určenie priestoru (adresa, rozsah, veľkosť) 
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b) druh predávaných výrobkov a poskytovaných sluţieb, 

c) časové obdobie na ktoré sa trhové miesto zriaďuje, 

d) trhové dni, predajný a prevádzkový čas, 

e) spôsob čistenia trhového miesta, zabezpečenie bezpečnosti predávajúcich a kupujúcich. 

 

Čl. 4 

 

Trhové miesta, správa tržníc, trhovísk, príležitostných trhov na území obce Štiavnik 

 

Na svojom území obec povoľuje zriadiť nasledovné trhové miesta: 

 

1) Trhoviská  

a) na Obecný úrad – parkovisko pri obecnom úrade 

Správca: Obec Štiavnik 

Predajný a prevádzkový čas: od 7.30 do 17.00 hod. 

 

2) Príležitostné trhy: 

 

Označené priestory v okolí obecného úradu, zdravotného strediska, školy, obecná cesta od obecného 

úradu  smerom nadol  

 

Termín: prvá októbrová nedeľa (hody) + obecné akcie  

 

Predajný a prevádzkový čas: od 06.00 do 20.00 hod. 

 

 

Čl. 5 

 

Práva a povinnosti správcu trhoviska a príležitostného trhu  

 

1.  Pre trhovisko a príleţitostný trh je správca povinný vypracovať trhový poriadok a predloţiť ho na 

schválenie obci. Trhový poriadok je správca trhoviska povinný zverejniť na viditeľnom mieste. Obec 

schválený trhový poriadok vydá vo všeobecne záväznom nariadení. Trhový poriadok musí obsahovať: 

 

a) určenie priestranstva trhoviska, príleţitostného trhu, 

b) označenie trhového miesta údajmi o druhoch predávaných výrobkov a poskytovaných sluţieb,  

c) podmienky, za ktorých moţno predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb vykonávať, 

d) údaje o trhových dňoch, predajnom a prevádzkovom čase, 

e) pravidlá prenajímania trhových miest,  

f) spôsob určenia poplatkov za prenajatú plochu, 

g) pravidlá dodrţiavania čistoty,  hygieny počas predaja a  po jeho skončení. 

 

      2. Správca trhoviska kontroluje  u predávajúceho  

a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a povolenie na predaj 

výrobkov na trhových miestach, 
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b) doklad o nadobudnutí tovaru , daňový doklad,  

c) pouţívanie elektronickej registračnej pokladnice, 

d) udrţiavanie poriadku, hygieny a čistoty  počas predaja výrobkov a poskytovania sluţieb a po 

ich skončení, 

e) dodrţiavanie trhového poriadku a hygienických predpisov,  

f) pri predaji húb správca trhoviska kontroluje osvedčenie o znalosti húb predávajúceho, 

g) napomáha kontrolným orgánom pri výkone dozoru. 

 

Čl. 6 

Zákaz predaja niektorých výrobkov  

 

Na miestnom trhovisku sa zakazuje predávať: 

 zbrane a strelivo  

 výbušniny a pyrotechnické výrobky 

 tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť 

 tabak a tabakové výrobky 

 lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje  

 jedy, omamné látky a psychotropné látky 

 lieky 

 automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo  

 chránené druhy ţivočíchov a nebezpečné ţivočíchy 

 ţivé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb /zákaz sa nevzťahuje na propagačno-

predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a zdruţeniami chovateľov/ 

 surové kravské, ovčie, kozie mlieko a mliečne výrobky z nich vyrobené, vajcia vodnej hydiny, 

mäso a mäsové výrobky z domácich zvierat a diviny, ich vnútornosti, tepelne neošetrené 

vaječné výrobky, 

 sušené huby, okrem sušených húb vyrábaných a balených oprávnenými výrobcami 

 lahôdkárske výrobky (výrobky studenej kuchyne) a cukrárenské výrobky s náplňou  

 ostatné výrobky, ktoré trhový poriadok nepovoľuje. 

 

Čl. 7 

Sortiment a obmedzenia predaja výrobkov 

 

1.  Na trhových miestach sa môţu predávať 
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a) potravinárske výrobky : je moţné predávať za splnenia podmienok uvedených v § 72-82 

Výnosu MP SR a MZ SR č. 981/1996 – 100 z 20.5.1996 – Potravinársky kódex v znení 

neskorších zmien, 

b) len zdravé jahňatá a kozľatá mladšie ako tri mesiace, hydina, holuby a králiky – na 

vyhradených miestach trhoviska, 

c) ovocie, zelenina,  ak vyhovujú hygienickým poţiadavkám v zmysle platných predpisov,  

d) slepačie vajcia označené  - predaj povolený pre právnické a fyzické osoby,  ktorým bolo dané 

osvedčenie o spôsobilosti podmienok na ich produkciu a prepravu, predaj moţno realizovať 

maximálne do 14 dní od doby znášky a to len pri teplote prostredia v rozmedzí od 5 do 18ºC, 

pričom nesmú byť vystavené priamemu účinku slnečného svetla a tepla, 

e) predaj neoznačených slepačích vajec z vlastnej výroby (tzv. prebytkov) je povolený len za 

týchto podmienok – pochádzajú z vlastného chovu predávajúceho,  počet nepresahuje 200ks 

za deň a nie sú staršie ako 14dní odo dňa znášky, 

f) huby moţno predávať len na základe osvedčenia osobitnej spôsobilosti na ich predaj, 

g) med musí byť zdravotne  nezávadný,  plnený do hygienických vyhovujúcich obalov 

s uvedením výrobcu, druhu medu, hmotnosti, dátumu plnenia, doby pouţiteľnosti, 

h) ostatné potravinárske výrobky moţno predávať iba hygienicky nezávadné pri dodrţaní 

príslušných predpisov, 

i) vianočné stromčeky, chvojky, šišky, čečinu a výrobky z nich moţno predávať len na základe 

potvrdenia o spôsobe ich nadobudnutia, 

j) ovocné stromčeky a kríky. 

 

Umiestnenie potravín pri predajni min. 70 cm nad zemou, okrem ovocia, zeleniny a zemiakov 

 

2.  Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektronické 

výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierové výrobky, kozmetika, drogériový 

tovar, športové potreby a hračky sa môţu predávať len v stánkoch s trvalým stanovišťom na 

trhoviskách, na príleţitostných trhoch a pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom . 

 

3. Obmedzenia podľa odseku 2. sa nevzťahujú na propagačné predajné akcie spojené s podporou 

predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh. 

 

 

 

 

 

 

Čl. 8 

Druhy poskytovaných služieb 

 

 

Na trhovom mieste na Obecný úrad – parkovisko pri obecnom úrade  moţno  poskytovať tieto sluţby: 
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 pohostinské a reštauračné,  rýchle občerstvenie a stravovanie  

 brúsenie noţov, noţníc a nástrojov  

 oprava dáţdnikov, šijacích strojov 

 oprava a čistenie obuvi  

 kľúčové sluţby  

 čistenie peria  

 a iné  

 

Čl. 9 

Ambulantný predaj a poplatky 

1. Na území obce sa ambulantne môţu predávať: 

a) knihy, denná tlač a periodická  tlač 

b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky  

c) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste 

d) balená a nebalená zmrzlina 

e) ovocie, zelenina 

f) kvety  

g) ţreby okamţitých lotérií a vecných lotérií  

 

2.   V pojazdných predajniach sa môţu predávať výrobky za podmienok podľa osobitného predpisu  

3. Ambulantný predaj pri cestách v katastri obce Štiavnik je zakázaný Ambulantný predaj sa    

realizuje vo vyznačených trhových miestach : 

 

1) pri obecnom úrade – parc.č. KNC 1592/7, 1592/8        /obec/ 

2) most pred Nocnárovím – parc.č. KNC 5744                 /LS/ 

3) u Motošických – parc.č. KNC 5528                              /LS/ 

4) pri moste u Strakošov – parc.č. KNC 5323                  /LS/ 

5) zástavka u Červenca  - parc.č. KNC 2285/1                /LS/ 

6) pri obchode u Babiara – parc.č. KNC 2285/51            /LS/ 

7) Nová Ţilina – parc.č. KNC 3250                                 /LS/ 

8) poniţe cestovín NIKA – parc.č. KNC 3403                /Nováková/ 

9) pri moste u Blaţku – parc.č. KNC 4116/1                  /obec/ 

10) pri Zingerovom dome – parc.č. KNC 1738                 /obec/ 

11) pri pontonovom moste – parc.č. KNC 4242/107        /obec/ 

12) potraviny u Fujačka – parc.č. KNC 32                     / obec / 

13) pri moste Lúčky – parc.č. KNC 4242/60                /obec/ 
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5. Poplatky :  

 predaj za prenájom trhového miesta na predajnom stole = 15m²                   15 € 

 predaj z osobného auta a prívesu                                                                    10 € 

 predaj z loţnej plochy prívesu, nákladného alebo dodávkového auta            15 € 

 

6. Doba predaja : 

 

Predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb na trhových miestach v obci Štiavnik sa uskutočňuje 

nasledovne : 

a) spotrebný tovar v stredu a v sobotu v čase od 7 ³º do 17 ººhod. po  zakúpení trhového miesta 

predajcom a pridelení  trhového miesta obcou Štiavnik. 

b) poľnohospodárske výrobky (zelenina, ovocie ) denne  v čase od 7 ³º do 17 ººhod po  zakúpení 

trhového miesta predajcom a pridelení  trhového miesta obcou Štiavnik. 

 

Čl. 10 

Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach  

 

Na trhových miestach môţu na základe povolenia obce predávať výrobky a poskytovať sluţby 

 

a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov, 

b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a ţivočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo 

chovateľskej činnosti, alebo lesné plodiny, 

c) občania predávajúci vlastné pouţité výrobky v primeranom mnoţstve medzi sebou. 

 

Čl. 11 

Povinnosti predávajúceho  

 

Predávajúci na trhovom mieste je povinný: 

 

 označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov, 

 dodrţiavať trhový poriadok trhoviska a príleţitostného trhu, 

 dodrţiavať osobnú hygienu a hygienu predaja, 

 pouţívať elektronickú registračnú pokladnicu, 

 udrţiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania sluţieb v čistote, po skončení predaja zanechať 

predajné miesto čisté, 

 predávať zdravotne neškodné a kvalitné výrobky,  

 zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované sluţby cenou, 

 predloţiť správcovi trhoviska preukaz totoţnosti, doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na 

predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb na trhovom mieste, u ţivých zvierat predloţiť osvedčenie 

od veterinára nie staršie ako 3 dni, 

 mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závaţných činností 

a predávajúci huby osvedčenie o odbornej spôsobilosti na ich predaj, 
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 viesť inšpekčnú knihu (len fyzické  a právnické osoby oprávnené podnikať podľa zákona č. 

455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov), 

 mať doklad o zaplatení poplatku za trhové miesto,  

 umoţniť kontrolným orgánom vykonanie kontroly dodrţiavania stanovených podmienok predaja 

tovaru. Na poţiadanie kontrolného orgánu predloţiť platné doklady – ţivnostenský list alebo 

doklad oprávňujúcim na predaj tovaru, zdravotný preukaz, osvedčenie o znalosti húb. 

 v prípade zistenia závaţných nedostatkov je predávajúci povinný opustiť trhovisko, 

 na poţiadanie kontrolného orgánu je predávajúci povinný poskytnúť vzorky predávaných 

výrobkov na kontrolu kvality a zdravotnej neškodnosti. 

 

Čl. 12 

Orgány dozoru a sankcie 

 

1. Dozor nad dodrţiavaním tohto VZN vykonávajú  

 

a) starosta obce, 

 

b) starostom obce poverení pracovníci,  ktorí sa pri výkone kontrolnej činnosti preukáţu poverením 

vyhotoveným  na tento účel, 

 

c) orgány potravinového dozoru podľa zákona č. 152/95  Z. z. o potravinách v zn. n. p. 

 

 

2.  Obec môţe uloţiť pokutu: 

 

a)  165,96 EUR fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia,  

správcovi trhoviska za porušenie svojich povinností alebo ak predáva výrobky  

 

 a poskytuje sluţby na trhovom mieste bez povolenia (Čl. III) alebo,  ktorá predáva na trhovom mieste 

výrobky, ktorých predaj je zakázaný (Čl. IV) alebo, ktoré nie sú obcou určené na predaj  

(Čl. VII) alebo, ktoré sa môţu predávať len v prevádzkarniach  trţníc, v stánkoch s trvalým 

stanovišťom,  na príleţitostných trhoch.  Pokuty uloţené sú príjmom obce. 

 

3. Orgány dozoru môţu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb na trhových miestach 

fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto, alebo bez povolenia 

predáva výrobky, alebo poskytuje sluţby. 

 

4. Pokutu moţno uloţiť do 1 roka odo dňa, keď orgány dozoru zistili porušenie povinností, najneskôr 

však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. 

 

V Štiavniku, dňa 03.06.2011 

 

 

                                                                                                            Ing. Štefan Vároš v. r. 

                 starosta obce  

 


